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SERDELKi

Dla rychtalskiej oświaty i kultury
25 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Pastorówka” oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu. Ponad 2,6 miliona złotych to środki zewnętrzne na
prace budowlane, wyposażenie i 24-miesięczne funkcjonowanie żłobka (Gmina na ten
cel przeznaczyła 136 tysięcy złotych z własnego budżetu), natomiast 410 tysięcy złotych pozyskane zostało na Gminny Ośrodek Kultury (druga część pochodziła z budżetu
Gminy).
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Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Urszuli
Jurowicz,
śp.

Łóżka dla pacjentów z COVID-19

29 marca br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych
koronawirusem SARS-CoV-2 na
terenie województwa wielkopolskiego wynosi 778, w tym 342 łóżka są
zajęte (spadek o 30 zajętych łóżek w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych po-

byłej Dyrektorki
Przedszkola Samorządowego w Świbie
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Jej odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Kępnie.

tym 296 zajętych (spadek o 31 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 94 łóżka, w
tym 23 zajęte (spadek o 8 w stosunku
do dnia poprzedniego). Ogółem wolnych pozostaje 436 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 68, z czego 18 łóżek
jest zajętych (bez zmian w stosunku
do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi 4,

z czego zajęte jest 1. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia
się następująco: II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 58 łóżek, w tym
17 zajętych (bez zmian w stosunku
do dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP – 10 łóżek, w tym 1
zajęte (bez zmian w stosunku do dnia
poprzedniego). Wolnych pozostaje 50
łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 27 MARCA

ziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 104 łóżka, w tym
23 zajęte (wzrost o 9 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 580 łóżek, w

– DO 29 MARCA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.908.363

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.585.418

Druga dawka

19.628.786

W pełni zaszczepieni

22.343.826

14.531
378
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

222.812

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

11.471.347
18.549

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 marca 2022 r.
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Jan Twardowski
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Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

4 marca 2022 r.
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0/0
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0

0/0

51
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śp. Urszuli

Jurowicz.

Składamy wyrazy współczucia
bliskim Zmarłej.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Drodzy Czytelnicy!

Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych. Chcemy
pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie, o których
warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się
czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą telefoniczną, internetową albo osobiście.
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Informacje
W ramach pozyskanych funduszy na „Rewitalizację zdewastowanej synagogi i nadanie jej
nowych funkcji społecznych” rozpoczął się kompleksowy remont i adaptacja zabytkowego budynku po byłej bożnicy

Koncert 10 tenorów w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie

10 tenorów
Ruszył remont synagogi na kępińskiej scenie

Opóźnienia w modernizacji
bóźnicy
Powiedzieć można – wreszcie,
po kilkudziesięciu latach od chwili,
gdy Urząd Miasta i Gminy w Kępnie przejął od Gminy Żydowskiej
we Wrocławiu budynek po byłej synagodze, ruszył w niej remont, co
cieszy wielu regionalistów i gości z
krajowej i zagranicznej diaspory żydowskiej, odwiedzających co roku
Kępno. Modernizacja budynku miała rozpocząć się w ubiegłym roku,
jednak sprawy proceduralne wydłużyło wejście firmy „Intravi” z Żywca
na plac budowy. - Wykonawca przed
rozpoczęciem robót budowlanych
zobowiązany został do przygotowania dokumentacji projektowej wraz
z uzgodnieniem zakresu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz uzyskaniem pozwolenia
na budowę – informuje burmistrz
Piotr Psikus. - Wykonawca zobowiązany został również do przeprowadzenia badań architektonicznych
i stratygraficznych w celu zachowania elementów historycznych
w budynku synagogi. W związku z
tym od momentu podpisania umowy
z wykonawcą prowadzone były prace projektowe i uzgodnienia szczegółowych rozwiązań planowanych
do realizacji w budynku po byłej synagodze. Ze strony Gminy Kępno w

Rusztowania przy bożnicy
świadczą, że remont trwa

dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Kwota 2 731 318,12 zł jest wkładem
własnym i pochodzi z budżetu Gminy Kępno. - Na ten cel nie jest przewidziane zaciąganie kredytów lub
pożyczek – dodaje burmistrz.
Nowe wnętrze bożnicy
Inwestycja przewiduje kompleksowy remont i adaptację zabytkowego budynku po byłej synagodze. W szczególności wykonana
zostanie rekonstrukcja historycznej elewacji zewnętrznej synagogi,
kompleksowe zagospodarowanie jej
wnętrza z salą wielofunkcyjną, dużą

Planowany efekt
zewnętrzny po modernizacji

trybie natychmiastowym dopełniano wszelkich formalności. Wykonawca napotkał jednak na problemy
niezależne od nas. Niestety, inne
instytucje nie do końca dostosowały
swoje postępowanie do powagi sytuacji – wyjaśnia burmistrz.
Umowa wykonawcza zaprojektowania i odbudowy budynku została
tak przygotowywana, aby zmodernizowany obiekt przystosować do nowych funkcji. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie dotacja urzędu marszałkowskiego w maksymalnej wysokości. Inwestycja realizowana będzie w
formule „zaprojektuj i buduj”. Czyli
firma projektuje modernizacje budynku, jak również ją wykonuje. –
W ramach tego zadania na rok 2022
zostało zaplanowane przeprowadzenie prac budowlanych wraz z ich zakończeniem, jednakże obecnie trwa
analiza harmonogramu zadania, ze
względu na opóźnienia w obszarze
wydawania stosownych zezwoleń –
stwierdza P. Psikus
Zgodnie z podpisaną umową z
wykonawcą koszt rewitalizacji synagogi to 10 348 919,91 zł, w tym
kwota 7 617 601,79 zł, stanowiąca

sceną i balkonem. Budynek zostanie
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren zagospodarowany zielenią.
Wnętrze dawnej świątyni zostanie odrestaurowane w zakresie
niezbędnym do podkreślenia historycznej roli obiektu a jednocześnie
ze świadomością nadania mu zupełnie nowych funkcji. W obiekcie będą
się odbywały zajęcia świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej, zajęcia warsztatowe, szkolenia, a także
występy muzyczne, teatralne, spektakle, wystawy prezentujące efekty
prowadzonych zajęć edukacyjnych,
terapeutycznych i kulturalnych.
W ramach robót budowlanych
przewidziane są prace naprawcze
i ratownicze zniszczonych fragmentów oraz badania archeologiczno-architektoniczne w obiekcie i jego
bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonane zostaną prace konserwatorskie
i wzmocnienie konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
dębowej stolarki okiennej, instalacji
sanitarnych i elektrycznych. Wykonawca odtworzy strop kolebkowy
nad główną salą i elementy kon-

strukcyjne stropów i ścian, wykona
ponadto remont elewacji i wnętrza
polegający na dostosowaniu obiektu
do jego nowych funkcji.
Parter to strefa wejścia i informacji oraz sala główna mieszcząca
200 miejsc siedzących oraz scenę
i balkon widowni z 60 dodatkowymi miejscami siedzącymi. Sala
daje możliwość wydzielenia dwóch
mniejszych pomieszczeń. Sale przeznaczone będą do prowadzenia arteterapii, socjoterapii, prób i koncertów, zajęć muzycznych, tanecznych,
pracowni artystyczno-plastycznych,
qestów, wystaw, wydarzeń scenicznych. Jej przestrzeń zostanie wyposażona w multimedia, m.in. mapping
3D odtwarzający pierwotny wygląd
synagogi oraz liczne aplikacje gier
planszowych.
Pierwsze piętro umożliwia dostęp do balkonu widowni, a także
strefę spotkań i relaksu wyposażoną
w stoły i siedziska oraz pomieszczenia socjalne. Drugie piętro to pomieszczenia dźwiękowca oraz techniczne.
Planowany termin zakończenia
prac został przewidziany na 15 listopada 2022 r. - Jednakże procedury
administracyjne zezwalające na
realizację robót uległy wydłużeniu.
Obecnie trwa analiza harmonogramu zaplanowanych prac i terminów.
Nasze stanowisko jest jednoznaczne, budynek po byłej synagodze
musi być dopracowany w każdym
calu, nie termin, a jakość wykonania są dla nas najważniejsze. Najważniejszy zabytek w mieście musi
odzyskać swój blask – podkreśla P.
Psikus. Trzymamy burmistrza za słowo, z nadzieją, że tak będzie.
m

25 marca br. w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie odbył się
koncert 10 tenorów. Na scenie pojawili się tenorzy z Polski i Ukrainy,
którzy dali popis swoich talentów.
Kępiński koncert rozpoczęto
minutą ciszy i hymnem Ukrainy. Ze
względu na wojnę w tym kraju zmienił się skład artystów. Tenorom towarzyszyła orkiestra z Odessy i grupa
baletowa z Kijowa, która przyjechała

do Polski z zupełnie innym projektem
muzycznym. Niestety, nie mogli już
wrócić do swojej ojczyzny. Agencja
Jarosława Brussa dała im pracę oraz
dach na głową.
Artyści poruszyli zebranych idealnie zgranymi kompozycjami muzycznymi, przeplatając utwory zarówno radosne, jak i patetyczne czy
melancholijne, anegdotami i opowieściami.
KR

Tenorzy zachwycili
publiczność. Fot. Radio SUD

Kępińscy policjanci zatrzymali 23-latka, który kierował
samochodem, pomimo wydanego przez Sąd Rejonowy w
Kępnie zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających
oraz posiadał przy sobie środki zabronione

Kierował na zakazie
i po narkotykach

11 marca br., o godzinie 1.45, na
ul. Osińskiej w Kępnie funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, którym kierował
23-letni mieszkaniec gminy Bralin.
Jak się okazało, 23-latek kierował samochodem pomimo wydanego przez
Sąd Rejonowy w Kępnie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto mężczyzna znajdował się
pod wpływem środków odurzających, a w samochodzie mężczyzny
policjanci ujawnili woreczek foliowy
z zawartością środków zabronionych
o wadze ponad 2 gramów.
Mężczyzna został osadzony w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

13 marca br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie
odbyło się zebranie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy

Obradowali pszczelarze

Zasłonięta bożnica
w czasie remontu

Na początku zebrania prezes stowarzyszenia – Jaromir Talar przywitał obecnych i poprosił o minutę
ciszy ku uczczeniu zmarłych pszczelarzy. Dokonano sprawozdania finansowego, a skarbnik, Damian Gruszka, przedstawił dokładne rozliczenie
stowarzyszenia. Na prośbę Komisji
Rewizyjnej przeprowadzono głosowanie, na którym Zarząd uzyskał
jednogłośne absolutorium. W dalszej
części spotkania m.in. przedstawiono

i omówiono warunki ubezpieczenia
pasiek. Prezes przedstawił programy
związane z refundacją działalności
pszczelarskiej (pokarm dla pszczół,
szkolenia, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup lawet, leków, pszczół,
analiza miodu) oraz wyjaśnił, jakie
warunki należy spełnić i jakich zasad należy przestrzegać, by otrzymać
dotację. Spotkanie zakończyło się po
ponad trzech godzinach obrad.
Adam Burzała
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Lokalne specjały najlepsze na Wielkanoc!
„Wspieraj Wielkopolskich Producentów!”
Już po raz piąty Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w akcji
„Wspieraj Wielkopolskich Producentów!”. Akcja ma na celu promocję i wsparcie lokalnych producentów zdrowej i tradycyjnej żywności oraz restauratorów – członków Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
Wielkanoc w Wielkopolsce to
czas szczególny, wyróżniający się
wyjątkowymi produktami oraz potrawami. Żur, barszcz biały, pieczony udziec, chleb na zakwasie czy
biała kiełbasa to lokalne specjały,
charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałymi smakami.
- W wielkopolskich kulinariach
zawsze stawiamy na to, co najlepsze i sprawdzone, doceniając jednocześnie niespotykany smak i jakość. Podczas przedświątecznych
zakupów zachęcam do kupowania produktów oraz odwiedzania
miejsc oznaczonych charakterystycznym logiem Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska. Są
godne polecenia – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Ułatwieniem dla klientów jest specjalnie stworzona baza kontaktów restauracji oraz producentów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, którzy prowadzą zarówno sprzedaż zdalną, z
dowozem do domu jak i oferują odbiór bezpośredni.
W szerokiej gamie produktów lokalnych znajdują
się znane na całym świecie wielkopolskie specjały, takie jak: sery, wędliny, mięso, miody, oleje, przetwory
z warzyw i owoców, soki oraz pieczywo. Interesującą
propozycję złożyli także wielkopolscy restauratorzy,
którzy na zamówienie przygotowują ulubione zestawy obiadowe, pyszne desery i ciasta. Przyjmowane
są również zamówienia na przygotowanie dań wielkanocnych typowych dla tradycji wielkopolskich.
Aby dołączyć do akcji, wystarczy wejść na stronę
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska (www.
sdk-wlkp.pl) lub skorzystać z aplikacji na smartphony Kulinarna Wielkopolska, wybrać interesujący
produkt lub restaurację i złożyć zamówienie online
bądź telefonicznie.
Zapraszamy na stronę internetową: www.sdk-wlkp.pl oraz do pobrania bezpłatnej aplikacji kodem
QR. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska
znajdziecie Państwo również w mediach społecznościowych – na Facebooku oraz Instagramie.

Inicjator akcji „Wspieraj Wielkopolskich Producentów”
- Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego
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W kępińskim Kurkowym Bractwie Strzeleckim 25 marca 2022 r. odbyło się sprawozdawcze
walne zebranie członków

Członkowie Bractwa podsumowali rok

Po nieudanym korespondencyjnym (e-mail) walnym zebraniu w
2021 r, w tym roku zdecydowano się
na przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego w tradycyjny sposób w
restauracji „Złoty Kłos”
Zebranie oprócz członków bractwa zaszczycili: starosta Robert
Kieruzal oraz zastępca burmistrza
Krzysztof Godek.
Sprawozdanie z prac Zarządu w
2022 r. złożył Starszy Bractwa Tadeusz Witkowski, a sytuację finansową
skarbnik. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Bractwa
oraz o zamierzeniach w 2022 r. Starosta pogratulował członkom Bractwa
wytrwałości w pielęgnacji strzelectwa
sportowego i tradycyjnych zwyczajów
brackich.
W 2022 r., mimo pandemii, udało
się przeprowadzić dwukrotnie zawody strzeleckie. W sierpniu wyłoniono Króla Kurkowego, którym został
Marek Czekała, a rycerzami - Tadeusz Witkowski, a drugim i trzecim
Adam Pisarski i Tadeusz Hanusze-

wicz. Puchary firmy „Tatpol” zdobyły w kolejności: Renata Grzelak,
Joanna Jokiel-Domagała i Elżbieta
Jokiel.
Rozegrano 26-go września ur.
ogólnodostępne zawody o puchary
„Króla Kurkowego”, które sponsoro-

i nadal oczekujemy na takiego zawodnika, który przysporzy chwały
naszemu regionowi. Sukcesem Bractwa jest współpraca z I LO w Kępnie.
Drużyna męska we wrześniu 2022 r.
zdobyła mistrzostwo Polski w zawodach sportowo – obronnych.

W czasie obrad

wał Marek Czekała. Zwycięzcami
zostali Marek Sikora, drugie miejsce Tadeusz Hanuszewicz, a trzecie
Tadeusz Witkowski.
Bracia uczestniczyli też w innych
imprezach brackich ale bez sukcesów

Już dziś zapraszają na najbliższe
ogólnodostępne zawody 7 maja 2022
r na gościnnej strzelnicy Koła Myśliwskiego „Diana” w Działoszy.
Tadeusz (Tomasz) Witkowski,
Starszy Bractwa

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaninie

Strażacki rozrachunek minionego roku

18 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Domaninie. Na
spotkaniu, oprócz członków OSP Domanin, pojawili się również: prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Godek oraz komendant
gminny Roman Klein.
Po rozpoczęciu zebrania przez
prezesa OSP Domanin Adama Rybczyńskiego, naczelnik Katarzyna

wszyscy podnieśli ręce „za”.
Stan organizacyjny jednostki to 38
druhów, w tym 7 kobiet. OSP Domanin
posiada jeden samochód – jest to żuk z
1995 r. W minionym roku w szkoleniu
podstawowym strażaków-ratowników
OSP udział wzięło troje druhów, a w
recertyfikacji Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – jedna druhna. W okresie
sprawozdawczym wyróżnieni zostali:
Paweł Czarnecki, K. Rybczyńska,
Zenon Fiołka, Michał Kosatka i Karolina Wawrzyniak.

Podczas zebrania
strażackiego w Domaninie

Rybczyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności OSP Domanin za
2021 r. Następnie głos zabrał Radek
Boślak, który zaprezentował zebranym sprawozdanie finansowe, a po
nim Janusz Krzywiźniak odczytał
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Omówiono także plany na rok bieżący.
Jednym
z
najważniejszych
punktów zebrania było głosowanie
nad udzieleniem absolutorium dla
Zarządu OSP Domanin za rok sprawozdawczy. Członkowie jednostki
byli w tym względzie jednogłośni –

Choć w 2021 r. druhowie z OSP
Domanin nie byli wzywani do żadnych akcji bojowych, uczestniczyli
w zabezpieczaniu punktu szczepień
w Kępnie. Ponadto w listopadzie
brali udział w zabezpieczaniu Biegu
Świętego Marcina w Kępnie. Jak zawsze strażacy pomagali też podczas
odpustu w parafii św. Idziego w Mikorzynie. Jednostka tradycyjnie przeprowadziła także zbiórkę rzeczy dla
zwierząt ze schronisk i azylu, podczas której tym razem zebrano ponad
pół tony karmy suchej i mokrej oraz

mnóstwo rzeczy dla psów i kotów.
W okresie sprawozdawczym
OSP Domanin pozyskała nowy
sprzęt dla jednostki. - Podobnie jak
inne jednostki, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na
zakup niezbędnego wyposażenia, w
tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie
wymaganego reżimu sanitarnego i
bezpieczeństwa strażaków-ochotników. Dotacja przeznaczona została na zakup: 3 hełmów, 8 kominiarek, 2 kompletów gumowych
butów, 4 kompletów rękawic, jak
również kombinezonów ochronnych,
rękawic nitrylowych i maseczek – relacjonowała naczelnik.
W 2021 r. OSP Domanin została
nominowana w plebiscycie „Strażak
Roku”, organizowanym przez „Głos
Wielkopolski” – zarówno w kategorii
„Jednostka OSP Roku” (zwycięstwo
na etapie powiatowym i awans do etapu wojewódzkiego), jak i w kategorii
„Strażak Roku” (druhna zajęła drugie
miejsce w powiecie).
W minionym roku dokonano
remontu sufitu w Domu Strażaka w
Domaninie. W bieżącym roku planowany jest dalszy remont Domu
Strażaka oraz remizy, konserwacja
sprzętu i wozu bojowego, jak również przyjęcie nowych członków oraz
przeszkolenie kolejnych osób. - Cieszę się, że są osoby, które mają chęci i ambicje, żeby doskonalić swoje
umiejętności i poszerzać wiadomości. Należy wspierać je w tym – podkreslił prezes A. Rybczyński.
Następnie głos zabrał komendant
gminny R. Klein, który omówił plany
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, kalendarium oraz inne
kwestie związane z pożarnictwem na
terenie gminy.
KR

18 marca w Nadleśnictwie Dobrygość odbyła się akcja
sadzenia lasu. To wspólne przedsięwzięcie zainicjowane
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie i Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

Posadzili nowe drzewa

Ideą tegorocznej akcji jest promowanie działań ukierunkowanych
na rzecz ochrony klimatu. Sadzenie drzew, które prowadzone jest
na przełomie marca i kwietnia we
wszystkich nadleśnictwach, jest tego
jednym z najlepszych przykładów bo
przecież drzewa pochłaniają dwutlenek węgla oraz spowalniają spływ
wód powierzchniowych. Lasy to nasze wspólne dobro, o które zadbać
musimy my sami.
Wszystkich obecnych w temat
związany z leśnym ekosystemem
wprowadzili dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach Iwo Gałecki oraz jego zastępca
Roman Malik.

W piątkowej akcji sadzenia
drzew pod bacznym okiem leśników
z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach udział wzięli
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Do prac
włączyli się również starosta Robert
Kieruzal, członek Zarządu Powiatu
Kępińskiego Krystyna Możdżanowska, przedstawiciel biura poseł
do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej - Anna Lis
oraz redaktor naczelny Radia „Sud”
Michał Zaczyk. Kilkadziesiąt osób
sadzących las pozostawiło po sobie
ekologiczny ślad który jest ich wkładem w dbanie o czyste powietrze.
Oprac. m
Radość z zasadzonych
drzewek

Nowy sprzęt trafił na Oddział Ginekologiczno-Położniczy
szpitala w Kępnie

Nowy aparat
ultrasonograficzny

Nowy sprzęt trafił do kępińskiego
szpitala. Oddział ginekologiczno-położniczy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zyskał nową głowicę szerokopa-

smową do aparatu ultrasonograficznego. Zakup sprzętu możliwy był ze
środków dotacji celowej przekazanej
przez Powiat Kępiński w wysokości
20 000 złotych.
Oprac. m

Po podpisaniu umowy
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informacje
Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie z przyznanymi środkami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025

Wzbogacą bibliotekę
w „Sucharku”

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, który realizowany
będzie w Liceum Ogólnokształcącym
nr I w Kępnie w 2022 roku, jest programem uchwalonym na lata 20212025 przez Radę Ministrów w celu
poprawy stanu
czytelnictwa w
Polsce poprzez
wzmacnianie roli
bibliotek publicznych, szkolnych i
pedagogicznych
jako lokalnych
ośrodków życia
społecznego, stanowiących centrum dostępu do
kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z
Ministerstwem Edukacji i Nauki jako
Operatora Priorytetu 3.
W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025
wyróżniono cztery priorytety, z czego naszej szkoły dotyczy priorytet
3.: Zakup nowości wydawniczych do
placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Priorytet 3. skierowany jest do
placówek wychowania przedszkol-

nego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających
w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą oraz bibliotek
pedagogicznych. Otrzymane środki
finansowe w ramach Priorytetu 3.
będą
przeznaczone na: zakup
nowości wydawniczych do placówek wychowania
przedszkolnego,
bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych,
zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i
pedagogicznych,
sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w
akcjach promujących czytelnictwo).
Całkowity koszt realizacji zadania to 15.000 zł, z czego kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu
państwa przypisanych do Priorytetu
3. to 12.000 zł, zaś wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego to 3.000 zł.
Biblioteka szkolna liceum wzbogaci się zatem o nowości wydawnicze i wyposażenie na łączną kwotę
15.000 zł!
Paulina Pacyna-Dawid

Mł. asp. Michał Jurowicz oraz st. sierż. Piotr Gola uratowali
mężczyznę, który chciał skoczyć z wiaduktu na drogę S8

Bralińscy dzielnicowi
uratowali życie mężczyźnie

Wszystko rozegrało się 16 marca
br., około godziny 20.50, na wiadukcie drogi wojewódzkiej nr 482, nad
drogą ekspresową S8 w miejscowości Słupia pod Bralinem. Policjanci
Posterunku Policji w Bralinie zostali
powiadomieni o mężczyźnie chcącym skoczyć z wiaduktu na drogę
S8. - Gdy mundurowi dotarli na
miejsce, mężczyzna stał za barierkami mostu. Widać było, iż jest zdesperowany w swoim zachowaniu.
Krótkie negocjacje nie przyniosły
skutku. Mężczyzna nadal nie chciał

wyjść zza barierek. Jednak dzięki
bardzo spokojnej rozmowie policjanci zdołali podejść na tyle blisko
do mężczyzny, aby w chwili jego
nieuwagi złapać go i wciągnąć za
barierki wiaduktu na chodnik. Po
chwili mężczyzna był już bezpieczny
– poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
sierż. Rafał Stramowski.
Mężczyzną okazał się być 22-latek z gminy Kobyla Góra. Był trzeźwy. Trafił pod opiekę lekarzy i rodziny.
Oprac. KR
Mł. asp. Michał Jurowicz
oraz st. sierż. Piotr Gola
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Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie dotyczyła głównie uchodźców
z Ukrainy, przebywających na terenie gminy

Liczba mieszkańców miasta wzrosła o 7%

24 marca br. w kępińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa,
w której udział wzięli: Piotr Psikus
– burmistrz miasta i gminy Kępno,
Małgorzata Frala-Kędzior – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
oraz Maria Żurecka – kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kępnie.
W ciągu miesiąca liczba mieszkańców miasta zwiększyła się o około 7%. - Wielu mieszkańców miasta i
gminy dało schronienie obywatelom
Ukrainy, udostępnili swoje mieszkania, całe budynki, lokale. Chciałbym
bardzo gorąco podziękować tym,
którzy przyjęli uchodźców pod swój
dach – powiedział włodarz.
828 osoby zgłoszone
do MGOPS
Dotychczas (stan na 23 marca) do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie zgłosiło się
828 uchodźców, w tym 443 dzieci.
- Zgodnie ze specustawą uchodźcy
mają zagwarantowaną pomoc finansową w wysokości 300 zł. Do 23 marca w MGOPS złożonych zostało 80
wniosków o wsparcie dla 152 osób.
Pomoc udzielana jest na zasadach i
w trybie określonym specustawą, są
to m.in. zasiłki okresowe, wsparcie
specjalistów czy usługi opiekuńcze. Oprócz tego obywatele Ukrainy mają możliwość skorzystania z
pomocy psychologicznej, rzeczowej
i żywnościowej, a osoby niepełnosprawne mogą korzystać z programu
finansowanego z Funduszu Soli-

darnościowego. Obecnie uchodźcy
w największym zakresie korzystają
z pomocy rzeczowej – w tej kwestii
współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – zaznaczyła
M. Żurecka.
Wydano 200 numerów PESEL
Ewidencja Ludności Urzędu Miasta i Gminy Kępno wydała już ponad
200 numerów PESEL. Praca Urzędu
została dostosowana i przyjęcia osób
ubiegających się o nadanie PESEL
odbywają się w oparciu o wcześniejsze zapisy. Jednocześnie praca
UMiG w Kępnie została wydłużona,
a Urząd Stanu Cywilnego jest otwarty również w soboty (od godziny 9.00
do 14.00). - Zostało też stworzone
jedno nowe stanowisko obsługi cudzoziemców – dodał P. Psikus.
Przybywa uczniów z Ukrainy
W Gminie Kępno liczba dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych wzrosła po 23 lutego br. o 120
nowych uczniów, z czego ponad 100
uczęszcza do szkół w mieście. Szacuje się, że obecnie do wszystkich
placówek oświatowych gminy Kępno – szkół, przedszkoli samorządowych i niepublicznego – uczęszcza
w sumie około 400 dzieci narodowości ukraińskiej. - W związku z dużą
liczbą dzieci, zarówno w szkołach,
jak i przedszkolach, kępiński samorząd podjął decyzję o przeorganizowaniu systemu oświaty. W
zakresie uczniów klas I-III w szkołach miejskich zostały utworzone
oddziały przygotowawcze, specjalnie dedykowane dla uchodźców (50

miejsc). Tam zostały zatrudnione
osoby władające językiem polskim
i ukraińskim. O 70 miejsc zostały
też uzupełnione wartości w klasach
– podkreśliła M. Frala-Kędzior. - Te
liczby są szacunkowe, ponieważ
część dzieci w wieku szkolnym nadal
się do nas nie zgłosiła. Nie mamy
informacji, czy to są uczniowie, którzy nadal korzystają z nauki zdalnej
z Ukrainy czy po prostu jeszcze nie
dokonano formalności. Każdego
dnia musimy analizować kolejne
rozwiązania, aby nadążyć: z jednej strony – aby umożliwić naukę
uchodźcom, a z drugiej – aby nie
dezorganizować w znaczny sposób
tego systemu, który mamy obecnie w
szkołach i przedszkolach. Bierzemy
pod uwagę, że w najbliższym czasie kolejni uczniowie mogą do nas
dotrzeć i mamy już pewne rozwiązania, które ewentualnie będziemy
wprowadzać – przyznała naczelnik.
- Robimy wszystko, aby organizacja była właściwa, natomiast póki
co wszystko finansujemy z budżetu
gminy – dodała. - Nasza subwencja
oświatowa została zmniejszona o
ponad 100 tysięcy złotych, a to bardzo dużo w sytuacji takich wyzwań,
przed jakimi od miesiąca stoi Gmina Kępno. Trzeba powiedzieć jasno,
że oczekujemy znacznego wsparcia
finansowego ze strony rządowej w
zakresie dalszej edukacji dzieci z
Ukrainy – bez tych środków z tym
zjawiskiem na tak szeroką skalę sobie nie poradzimy – powiedział burmistrz.
KR

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. O pomoc mogą ubiegać się Gminy, spółki w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, a także związki międzygminne. Łączna pula środków wynosi ponad 145 mln zł, a nabór wniosków odbędzie
się od 1 do 15 kwietnia 2022 r.

145 mln zł na gospodarkę
wodno-ściekową w Wielkopolsce

Program Rozwoju Obszarów związanych z gospodarką wodnoWiejskich od wielu lat zmienia obli- -ściekową są ogromne. Zarząd Wocze polskiej wsi. Liczne inwestycje jewództwa Wielkopolskiego widząc
realizowane w ramach środków z zainteresowanie gmin wykonaniem
programu ułatwiają mieszkańcom co- tego typu zadań przygotował nabór
dzienne funkcjonowanie, poprawiają wniosków, których dofinansowanie
bezpieczeństwo oraz podnoszą kom- może wynieść nawet 100%. Łączna
fort życia. Jednym z działań wpisują- pula środków na ten cel wynosi 145
cych się w ten trend jest modernizacja mln zł. W obliczu licznych kosztów,
i budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminach. Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłosił nabór wniosków o
pomoc finansowaną w zakresie budowy, przebudowy lub
wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych i rozto- Trwają prace związane
powych. Środki pochodzą z z kanalizacjami w Wielkopolsce
wydłużonego o dwa lata Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z którymi borykają się obecnie sana lata 2014-2020, w ramach nowego morządy taka forma pomocy nieEuropejskiego Instrumentu Odbudo- zaprzeczalnie daje szanse budowy
wy. - Potrzeby Jednostek Samorządu i unowocześniania infrastruktury
Terytorialnego w zakresie inwestycji ściekowo-wodociągowej w gminach
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– mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof
Grabowski.
Nabór realizowany jest w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii”. Dofinasowanie przewidziano dla
inwestycji na terenach miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Ponadto zwiększeniu uległ maksymalny
limit środków który obecnie
wynosi aż do 5 mln zł na beneficjenta. Wnioskodawcy
mogą również ubiegać się
o dofinansowanie do 100%
kosztów kwalifikowalnych
Ponadto rozszerzono zakres
wsparcia o możliwość budowy lub przebudowy podziemnych
zbiorników retencyjnych o łącznej
pojemności co najmniej 100m3. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-15 kwietnia 2022 r. Oprac. m

Straż pożarna

gmina

Beczki w akwenie w Słupi pod Bralinem

Zdarzenie drogowe na przejściu dla pieszych

Strażacy wyłowili 8 beczek z akwenu 84-latek potrącony
Strażacy podczas wyciągania
beczek z wody. Fot. KP PSP Kępno

7 marca br., o godzinie 10.56, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o porzuconych beczkach w stawie.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
(JRG) w Kępnie i OSP Perzów.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów potwierdzono, że w zbiorniku wodnym
znajduje się 8 stalowych beczek o
pojemności 200 l. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, następnie po
przybyciu zastępów z JRG przygo-

towano ratowników do wejścia do
wody w celu wydobycia beczek na
brzeg. Strażacy, ubrani w suche skafandry oraz kamizelki, przywiązywali pojedynczo beczki, które następnie
wyciągano na brzeg. Po wyciągnięciu i sprawdzeniu beczek nie ustalono żadnych uszkodzeń ani wycieków. Miejsce, z którego wyciągnięto
beczki ze stawu, dodatkowo sprawdzono, czy pod powierzchnią wody
nie ma żadnych innych zbiorników.
Zabezpieczone beczki przekazano
protokołem właścicielowi – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Na miejscu pracowała również
Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
O zdarzeniu poinformowano też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Oprac. KR

kurier baranowa
marzec 2022, nr 12 (1239)

na pasach

21 marca br., około godziny 15.30,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym na ul. Szkolnej
w Kępnie. Na miejsce natychmiast
zostali wysłani policjanci kępińskiej
jednostki. Jak się okazało, doszło do
potrącenia pieszego na przejściu dla
pieszych. Kierująca samochodem
marki Skoda, 61-letnia mieszkanka gminy Baranów, na przejściu dla
pieszych nie ustąpiła pierwszeństwa
84-letniemu mieszkańcowi Kępna,
w wyniku czego doszło do potrącenia
mężczyzny. Kierująca samochodem

oraz pieszy byli trzeźwi.
Poszkodowany mężczyzna został
przetransportowany do szpitala w
Kępnie z ogólnymi obrażeniami ciała. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

wieści znad pomianki
marzec 2022, nr 13 (1053)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ubiega się o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Badania archeologiczne
Słupia dla walczącej Ukrainy
na drodze S11

Kulinarno-muzyczne spotkanie mieszkańców Słupi pod Kępnem i przebywających na tym
terenie obywateli Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa. Nikt nie
wie, kiedy się zakończy. Ukraińcy
są pozbawiani środków do życia. W
tej sytuacji, z inicjatywy Jarosława
Wiśniewskiego – sołtysa wsi Słupia pod Kępnem – i Rady Sołeckiej,
zostało zorganizowane spotkanie
mieszkańców sołectwa i przebywających na tym terenie obywateli Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyła wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Spotkanie odbyło się
5 marca br. w sali wiejskiej w Słupi
pod Kępnem. Celem spotkania była
pomoc walczącej Ukrainie. Panie z
Ukrainy przygotowały potrawy według przepisów kuchni ukraińskiej,
a mieszkanki sołectwa, w ramach integracji, częstowały ciastem i kawą.
Można było posłuchać występu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Przy

akompaniamencie orkiestry Ksenia
Fomichova, mieszkanka Słupi pod
Kępnem, uczennica tamtejszej szko-

cyjna. Zebrane artykuły spożywcze
oraz środki higieniczne, koce, kołdry
itp. pojechały na Ukrainę, a zebrane

Można było posłuchać występu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej

ły, wykonała hymn Ukrainy. Kolejną
atrakcją były piosenki pięknie wykonane przez uczniów szkoły podstawowej. Na zakończenie Mirosław
Szołtysek uraczył zebranych śląskimi szlagierami.
Była to udana impreza integra-

pieniądze w kwocie 5.400 zł przekazano na fundusz, który pomoże zakupić sprzęt medyczny.
Choć jest to kropla w morzu potrzeb, jest to też symbol solidarności z
tymi, którzy walczą o wolność swojej
ojczyzny.
Helena Pawlak

Wkrótce zacznie się remont szatni na baranowskim „Orliku”

„Orlik” czeka na remont

Baranowski „Orlik” został otwarty 1 czerwca 2010 r. Od tego czasu gościł on niezliczoną ilość imprez sportowo-festynowych, często o zasięgu
ogólnopolskim. W 2021 r., gdy ilość

takich imprez została poważnie ograniczona ze względu na wprowadzane
restrykcje covidowe, na baranowskim
„Orliku” od 1 do 3 maja odbywała

się V edycja Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Olimpionik 2021”
o Puchar Wójta Gminy Baranów. W
zawodach wzięło udział 150 piłkarzy w wieku 6-12 lat. W ubiegłych
latach,
znacznie
życzliwszych dla
sportu, baranowski
„Orlik” gościł np.
Finał Wielkopolski
Ogólnopolskiego
Turnieju „Ręczna
na Orliku” (2018),
Finał Wielkopolski
Ogólnopolskiego
Turnieju Amatorów
„Liga
Mistrzów
na Orliku” (2016),
finały rejonowe i
wojewódzkie ogólnopolskich turniejów w siatkówce dzieci, koszykówce.
Średnia miesięczna liczba regularnych uczestników zajęć wyniosła w

2021 r. 925 osób. Przez cały rok przez
baranowskiego „Orlika” przewinęło
się ponad 12.000 amatorów sportu.
Planowany remont obejmie pomieszczenia szatniowe, wymianę
armatury, okładzin ceramicznych,
wygospodarowanie miejsca na aneks
kuchenny oraz magazyn na sprzęt
sportowy, przystosowanie toalety
dla osób niepełnosprawnych wraz z
wykonaniem podjazdu, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie
budynku wraz z odnowieniem elewacji, odłuszczanie pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na ten cel Gmina
Baranów pozyskała dofinansowanie
w kwocie 100.000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego w ramach piątej
edycji programu „Szatnia na medal”.
Wartość całego zadania ma wynieść
315.542,49 zł.
ems

18 marca bieżącego roku decyzja
Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w sprawie
udzielenia pozwolenia Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddziałowi w Opolu na prowadzenie
badań archeologicznych nieinwazyjnych powierzchniowych w związku z
budową drogi ekspresowej S11 Kęp-

no – A1 (z wyłączeniem obwodnicy
Olesna), pododcinka Kępno – granica
województwa na terenie pow. kępińskiego, woj. wielkopolskiego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole na
terenie działek ewidencyjnych.
Oprac. Maciej Wardęga

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie przeprowadziła zajęcia z dziećmi z Przedszkola w Opatowie, Rakowie i
Trzebieniu

Dzień Kolorowej
Skarpetki
21 marca obchodzimy Światowy
Dzień Zespołu Downa zwany też
Dniem Kolorowej Skarpetki i jest to
dobra sposobność, aby nieco przybliżyć przedszkolakom temat różnorodności i odmienności w formie
zajęć czytelniczych. Podczas zajęć
dzieci wysłuchały opowiadania pt.
„Słoniątko” Adama Jaromira, na
podstawie którego przedszkolakom
udało się ustalić, że każdy z nas jest
na swój sposób inny, różnimy się
pod wieloma względami i ta inność
i różnorodność jest naturalną rzeczą.

Następnie dzieci wesołym pociągiem
udały się w podróż do „UBRANIOLANDII” zatrzymując się co rusz to
na innej stacji, gdzie rozwiązywały
zagadki. Miejscem docelowym była
stacja „SKARPETKOWO”, na której
pasażerowie pociągu poznali mieszkankę Skarpetkowa, panią „SKARPETINĘ”, która miała dla nich wiele
ciekawych zabaw ruchowych. Na
zakończenie zajęć dzieci wykonały
piękne, kolorowe skarpetkowe prace
plastyczne.
Oprac. Maciej Wardęga

Dzieci wykonały piękne
skarpetkowe prace plastyczne
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Fot. Przemysł

Sport

Piłka nożna
wyniki i tabele

eWinner 2. Liga
25. kolejka | wiosna 2022
Ruch Chorzów – KKS Kalisz ......................– 1:0
Motor Lublin – Lech II Poznań .................– 2:1
Śląsk II Wrocław – Chojniczanka ..............– 1:2
Znicz Pruszków – Wigry Suwałki ..............– 2:2
Wisła Puławy – Sokół Ostróda ..................– 2:0
Radunia Stężyca – Stal Rzeszów ..............– 1:3
Hutnik Kraków – Pogoń Grodzisk ............– 1:0
Pogoń Siedlce – Garbarnia Kraków ..........– 0:2
GKS Bełchatów – Olimpia Elbląg ........– 0:3 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
25 61 56:24
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 25 51 54:23
3. KS Ruch Chorzów
25 47 39:24
4. LKP Motor Lublin
25 45 41:21
5. SKS Wigry Suwałki
25 39 36:30
6. KKS Lech II Poznań
25 39 27:30
7. RKS Garbarnia Kraków
25 37 34:29
8. ZKS Olimpia Elbląg
25 37 28:24
9. KS Radunia Stężyca
25 35 40:42
10. MKS Znicz Pruszków
25 33 33:32
11. KS Wisła Puławy
25 32 43:42
12. WKS Śląsk II Wrocław
25 32 40:41
13. MKP Pogoń Siedlce
25 31 33:41
14. KKS 1925 Kalisz
25 30 29:36
15. KS Hutnik Kraków
25 22 23:37
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 25 21 25:42
17. OKS Sokół Ostróda
25 13 18:51
18. GKS Bełchatów
25 18 17:47
3. Liga Grupa 2
21. kolejka | wiosna 2022
KP Starogard Gdański – Pogoń Nowe S. ...– 3:1
Jarota Jarocin – Olimpia Grudziądz .........– 1:1
Zawisza Bydgoszcz – Kotwica Kołobrzeg ...– 0:2
Sokół Kleczew – Unia Janikowo ...............– 2:4
Bałtyk Gdynia – GKS Przodkowo .............– 3:0
Kluczevia Stargard – Pogoń II Szczecin ....– 0:1
Świt Skolwin – Błękitni Stargard ..............– 1:4
Polonia Środa – Bałtyk Koszalin ..............– 2:1
Stolem Gniewino – Elana Toruń .........– 3:0 wo.
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
21 49 48:15
2. GKS Olimpia Grudziądz
21 48 44:13
3. KS Sokół Kleczew
21 40 36:20
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 21 40 34:27
5. KS Unia Janikowo
21 36 38:31
6. KS Polonia Środa Wlkp.
21 35 30:20
7. KP Błękitni Stargard
21 34 31:26
8. MKS Pogoń II Szczecin
21 33 36:26
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
21 32 32:26
10. KP Starogard Gdański
21 29 30:33
11. SP Zawisza Bydgoszcz
21 26 27:33
12. KS Stolem Gniewino
21 23 27:47
13. SKS Bałtyk Gdynia
21 21 29:37
14. JKS Jarota Jarocin
21 20 23:29
15. KKPN Bałtyk Koszalin
21 18 25:42
16. GKS Przodkowo
21 15 15:35
17. ZKS Kluczevia Stargard
21 7 8:44
18. TKP Elana Toruń
21 21 36:45
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
23. kolejka | wiosna 2022
Kotwica Kórnik – Polonia Kępno ..............– 2:1
Warta Międzychód – KKS II Kalisz ............– 3:3
Victoria Ostrzeszów – Górnik Konin ..........– 0:2
Obra Kościan – Unia Swarzędz ................– 0:1
Huragan Pobiedziska – Mieszko Gniezno ...– 3:0
Centra Ostrów – Victoria Września ...........– 4:0
SKP Słupca – Nielba Wągrowiec ...............– 0:1
Olimpia Koło – Iskra Szydłowo ................– 1:1
Tarnovia Tarnowo – LKS Gołuchów ...........– 1:1
Korona Piaski ......................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
22 46 47:17
2. MKS Mieszko Gniezno
22 45 52:29
3. KSS Kotwica Kórnik
22 43 46:26
4. MKS Nielba Wągrowiec
22 43 35:23
5. LKS Gołuchów
22 37 38:34
6. MGKS Huragan Pobiedziska 22 37 38:29
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 21 35 52:36
8. GKS Iskra Szydłowo
22 33 49:46
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 22 32 40:31
10. KP Obra 1912 Kościan
22 32 37:31
11. MKS Victoria Września
22 31 32:50
12. KKS 1925 II Kalisz
22 30 40:41
13. MKS Olimpia Koło
22 28 25:32
14. LKS Korona Piaski
21 27 29:35
15. SKP Słupca
21 27 34:30
16. MLKP Warta Międzychód 22 25 42:49
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 22 19 32:48
18. KS Górnik Konin
22 9 14:59
19. KP Victoria Ostrzeszów
21 8 19:55
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Piłkarze z Konina wygrali pierwsze ligowe
spotkanie w 2022 roku. Górnik wygrał w Ostrzeszowie 2:0 i zepchnął Victorię na ostatnie
miejsce w tabeli. To dopiero trzecia wygrana drużyny z Konina w tym sezonie. Kibice
Górnika na kolejne zwycięstwo swojej drużyny czekali od 6 listopada ubiegłego roku.

Błazenada sędziów w Kórniku
Walcząca o utrzymanie Polonia 1908 Marcinki Kępno rozegrała w sobotę chyba najlepsze spotkanie tej wiosny, ale ostatecznie nie zdołała wywieźć chociażby jednego punktu z Kórnika. Ogromne
kontrowersje wzbudziła praca Wojciecha Bukowego z Piły, który pokazał kępińskim piłkarzom i
trenerowi aż jedenaście żółtych i jedną czerwoną kartkę oraz podyktował dla gospodarzy dwa
rzuty karne, które sfrustrowały walczących o ligowy byt kępnian. Po takich meczach w zasadzie
ciśnie się na usta jedno stwierdzenie... Trzeba być kretynem w swoim fachu, aby w tak żenujący
sposób prowadzić zawody.
Obie drużyny były zmotywowane,
aby zdobyć w tym spotkaniu komplet
punktów. Polonia 1908 Marcinki cały
czas walczy o utrzymanie, a Kotwica
Kórnik bierze udział w wyścigu o mistrzostwo i awans do trzeciej ligi. W
sobotnim meczu lepiej prezentowała się
jednak ekipa z Kępna. Biało-niebiescy
wyszli na prowadzenie w 23. minucie,
po tym jak drugi raz tej wiosny i w tym
sezonie na listę strzelców wpisał się niespełna 20-letni Dawid Stempin. Korzystny rezultat przyjezdnym udało się
utrzymać do przerwy. Po zmianie stron
pierwszoplanową postacią na boisku był
już Wojciech Bukowy. Arbiter z Piły pokazał kępińskiej drużynie aż jedenaście
żółtych kartek, podyktował dla gospodarzy dwa rzuty karne i usunął z ławki
rezerwowych Marcela Surowiaka, trenera jedenastki z Kępna. – Uważam, że
sędzia wypaczył wynik meczu. Podyktował dwa rzuty karne, a na domiar złego
arbiter wypunktował nas aż jedenastoma żółtymi i jedną czerwoną kartką. W
drugiej połowie sędzia nie dawał nam
pograć, przerywając w kuriozalny sposób groźnie zapowiadające się akcje.
Czuję się zniesmaczony tym, że jedziemy tyle kilometrów, chłopcy dają z siebi, ile mogą, a przez jedną osobę tracimy wszystko – grzmiał po meczu Marcel
Surowiak, trener Polonii 1908 Marcinki
Kępno. W 53. i 72. minucie miejscowi za
sprawą dwóch trafień Patryka Bordycha
z jedenastu metrów odwrócili losy spotkania i po meczu mogli cieszyć się z
trzech punktów, które pozwoliły Kotwicy utrzymać kontakt z Mieszkiem Gniezno i Unią Swarzędz. Polonia tymczasem traci już osiem punktów do miejsca
gwarantującego spokojne utrzymanie
w lidze. W najbliższą sobotę kępnianie
zagrają przed własną publicznością z
Wartą Międzychód. Tym razem początek spotkania na Stadionie Miejskim zaplanowano na godzinę 11.00.
Weekend nie był również udany dla
piłkarzy Mieszka Gniezno, którzy po raz
kolejny na wiosnę „zgubili” niezwykle

ważne punkty. Tym razem podopieczni
Przemysława Urbaniaka przegrali w
hicie 23. kolejki z Huraganem Pobiedziska 0:3 i spadli na drugie miejsce w tabeli.
Potknięcie dotychczasowego lidera wykorzystała Unia Swarzędz, która od soboty przewodzi czwartoligowej stawce. W
górnej części tabeli zrobił się po ostatniej
kolejce ogromny ścisk. Między pierwszą
a czwartą drużyną obecnie są zaledwie
trzy punkty różnicy, choć jeszcze dwa
tygodnie temu można było typować, że
w walce o awans będą liczyć się już tylko Unia Swarzędz i Mieszko Gniezno.
Mieszko w dotychczasowych meczach
grał bardzo nierówno. Przed tygodniem
gnieźnianie rozbili Olimpię Koło aż 5:0,
a w minioną sobotę nie poradzili sobie z
Huraganem Pobiedziska, przegrywając
na terenie rywala 0:3. Strata punktów w
Pobiedziskach i wygrana Unii Swarzędz
w Kościanie 1:0 sprawiły, że Mieszko
stracił pozycję lidera na rzecz jedenastki
ze Swarzędza. Liderowi i wiceliderowi
po piętach coraz bardziej depczą Nielba
Wągrowiec i Kotwica Kórnik.
Jednym z wydarzeń minionej kolejki było długo wyczekiwane przez kibiców w Koninie zwycięstwo tamtejszego
Górnika. Koninianie odnieśli w sobotę
dopiero trzecie zwycięstwo w sezonie i
pierwsze w 2022 roku. Rywalem drużyny prowadzonej przez Jarosława Kotasa była sąsiadująca w tabeli Victoria
Ostrzeszów. Górnik dzięki trafieniom
Tomasza Słowińskiego w 11. i Danylo
Demyanenko w 33. minucie nie tylko
zdobył trzy punkty, ale po bardzo długim czasie opuścił ostatnie miejsce w
tabeli. Gracze z Konina awansowali na
osiemnaste miejsce, ale ich sytuacja w
tabeli w dalszym ciągu wygląda dramatycznie. Górnik do bezpiecznych
miejsc w tabeli traci osiemnaście punktów. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja
ostrzeszowian, którzy od soboty zamykają tabelę czwartej ligi, a ich szanse na
pozostanie w gronie czwartoligowców
zmalały praktycznie do zera.
Podsumowując dwudziestą trzecią

Tygodnik Kępiński 31 marca 2022

serię gier warto zatrzymać się jeszcze
przy spotkaniu z udziałem najbliższego
rywala kępnian, Warty Międzychód.
Walcząca o utrzymanie drużyna z Międzychodu podzieliła się punktami z
rezerwami KKS-u Kalisz. Mecz zakończył się remisem 3:3, choć to gospodarze
dość szybko, bo już w 4. minucie, otworzyli wynik meczu. Wyrównanie kaliszanom, jeszcze przed przerwą, zapewniła bramka Wiktora Walczaka z 42.
minuty. Po zmianie stron padły jeszcze
cztery bramki, ale żadnej z drużyn nie
udało się przechylić szali zwycięstwa na
swoją stronę. Warta, dzięki wywalczeniu jednego punktu, do sześciu oczek
powiększyła przewagę nad sąsiadującą
w tabeli Polonią 1908 Marcinki Kępno.
BAS

Wyniki 23. kolejki
KSS Kotwica Kórnik			 2 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Stempin - 23’, 1:1 Patryk

Bordych - 53’ (z karnego), 2:1 Patryk Bordych
- 72’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Wiktor Łuczak, Bernard Fai Ndukong,
Marcin Tomaszewski, Jakub Górecki, Dawid
Stempin, Wojciech Drygas (Dawid Rachel - 82’),
Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak (Miłosz
Nowicki - 85’), Filip Latusek. Trener: Marcel
Surowiak.
MLKP Warta Międzychód
3 (1)
KKS 1925 II Kalisz
3 (1)
Bramki: 1:0 Denis Maćkowiak - 4’, 1:1 Wiktor
Walczak - 42’, 2:1 Mateusz Wzięch - 55’, 2:2 Mikołaj Wyborny - 72’, 3:2 Denis Maćkowiak - 77’,
3:3 Bartosz Gęsior - 88’.
MGKS Huragan Pobiedziska
3 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
0 (0)
Bramki: 1:0 Paweł Piceluk - 38’, 2:0 Paweł Piceluk - 82’, 3:0 Kacper Bienert - 90+4’.
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
KS Górnik Konin		
2 (2)
Bramki: 0:1 Tomasz Słowiński - 11’, 0:2 Danylo
Demyanenko - 33’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (0)
MKS Victoria Września		
0 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 47’, 2:0 Jakub
Michalski - 58’, 3:0 Patryk Cierniewski - 74’, 4:0
Jakub Kłobusek - 87’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
LKS Gołuchów		
1 (1)
Bramki: 0:1 Szymon Sobkowiak - 5’, 1:1 Paweł
Bednarski - 65’.
KP Obra 1912 Kościan		
0 (0)
SKS Unia Swarzędz		
1 (0)
Bramka: 0:1 Kamil Kanior - 50’.
SKP Słupca			 0 (0)
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (0)
Bramka: 0:1 Rafał Leśniewski - 77’.
MKS Olimpia Koło		
1 (0)
GKS Iskra Szydłowo		
1 (1)
Bramki: 0:1 Adrian Pietrowski - 2’, 1:1 Damian
Siek - 58’.
LKS Korona Piaski – PAUZA
17
15
14
14
13
13
13
13

Najskuteczniejsi strzelcy

Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 24. kolejki

Sobota, 2 kwietnia 2022 roku
11:00 Polonia-Marcinki – Warta Międzychód
13:00
Unia Swarzędz – Olimpia Koło
14:00 Nielba Wągrowiec – Victoria Ostrzeszów
14:00
LKS Gołuchów – Obra Kościan
14:00
Mieszko Gniezno – SKP Słupca
14:00 Iskra Szydłowo – Huragan Pobiedziska
14:00
Victoria Września – Korona Piaski
17:00
Górnik Konin – Centra Ostrów
Niedziela, 3 kwietnia 2022 roku
11:00
KKS II Kalisz – Tarnovia Tarnowo
Kotwica Kórnik – pauza

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Urszuli

Jurowicz.

Wyrazy współczucia rodzinie Zmarłej
składa

Zarząd KKP „Polonia 1908 Marcinki” Kępno
oraz zawodnicy

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Victoria Skarszew i Krobianka Krobia zgodnie wygrały swoje sobotnie mecze 17. kolejki.
Zespół spod Kalisza jest liderem, ekipa z Krobi plasuje się oczko niżej w ligowej tabeli. Swój mecz wygrała także Polonia
Leszno, która utrzymuje kontakt z prowadzącą dwójką

Derby regionu tym razem dla GKS-u

Za kibicami w regionie kolejne już piątoligowe derby powiatu kępińskiego, które tym razem zakończyły się zwycięstwem GKS-u
Rychtal. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku lepsi okazali się mroczenianie, którzy wówczas zwyciężyli 5:3 (4:0). Tym razem wynik
był zdecydowanie skromniejszy, a drugie w tym sezonie derby rozstrzygnęła zaledwie jednak bramka. Komplet punktów pozwolił
drużynie z Rychtala zadomowić się w samym środku stawki i do dziesięciu punktów powiększyć przewagę nad strefą spadkową.
Zarówno Orzeł Mroczeń jak i
GKS Rychtal piłkarską wiosnę rozpoczęły bardzo optymistycznie.
Mroczenianie przywieźli komplet
punktów ze Śremu, natomiast GKS
Rychtal wyszarpał remis w twierdzy
Skarszew. Takie wyniki sprawiły, że
mroczenianie przed siedemnastą serią
spotkań mieli zaledwie punkt straty do
rywala z Rychtala. Dla GKS-u i Orła
niedzielne derby były więc meczem
z kategorii tych o sześć punktów.
Ewentualne zwycięstwo drużyny z
Mroczenia pozwoliłoby przeskoczyć
w tabeli lokalnego rywala, a co za tym
idzie złapać nieco oddechu i zbliżyć
się do bezpiecznych miejsc w tabeli.
Po końcowym gwizdu to jednak drużyna gospodarzy znacząco poprawiła swoją sytuację. Sierpniowe derby
były emocjonującym widowiskiem,
okraszonym aż ośmioma bramkami.
Tym razem piłkarze nie wykazali się
taką skutecznością, a bój o prymat w
regionie rozstrzygnęła zaledwie jedna
bramka. Bohaterem GKS-u został Miłosz Kostrzewa, który w 50. minucie
zamienił jedenastkę na zwycięską, jak
się później okazało, bramkę. Dzięki
zwycięstwu GKS do czterech punktów powiększył przewagę nad Orłem
Mroczeń i na dobre zadomowił się w
samym środku piątoligowej stawki.
Kolejne trzy punkty w rundzie
wiosennej dopisała Krobianka Krobia. Podobnie jak podczas inauguracji,
mocną stroną w meczu rozgrywanym

tym razem w Racocie okazały się
stałe fragmenty gry. Wicelider rozgrywek zwyciężył ostatecznie 4:1. Do
sobotniego meczu piłkarze Krobianki
i PKS-u przystępowali po udanej inauguracji rundy wiosennej. Drużyna
Wojciecha Bzdęgi pokonała w Pudliszkach Rawię Rawicz 2:0. Z kolei
zespół z Racotu co prawda nie wygrał,
ale pozostawił w Gostyniu po sobie
dobre wrażenie. Goście mogli nawet
pokusić się o coś więcej niż jeden
punkt w meczu z Kanią Gostyń. Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy objęli prowadzenie w 15. minucie.
Krobianka jednak bardzo szybko zareagowała. Już trzy minuty później do
bramki miejscowych trafił Mateusz
Wachowiak. Odpowiedź gospodarzy
mogła być równie szybka, ale Michał
Waliszewski pomylił się w stuprocentowej sytuacji. Kluczowa dla losów
sobotniego spotkania sytuacja miała miejsce w 31. minucie. Goście po
raz pierwszy wyszli na prowadzenie.
Rzut karny wywalczył Michał Hajduk, a jedenastkę na bramkę pewnie
zamienił Fryderyk Kokot. Krobianka dobiła rywala jeszcze w pierwszej
części spotkania, wykorzystując swoją
najgroźniejszą broń, a więc stałe fragmenty. W 39. minucie prowadzenie
przyjezdnych podwyższył Maciej
Szpurka, a trzy minuty przed końcem
pierwszej połowy wynik spotkania
ustalił Mateusz Wachowiak. Druga
część gry nie przyniosła zmiany wy-

niku, choć zwłaszcza w ostatnim kwadransie, dogodnych sytuacji po obu
stronach nie brakowało.
BAS

Wyniki 17. kolejki
GKS Rychtal			 1 (0)
LZS Orzeł Mroczeń		
0 (0)
Bramka: 1:0 Miłosz Kostrzewa - 50’ (z karnego).
GKS: Damian Ro zmus – Maciej Sacha,
Damian Maryniak, Łukasz Śmiatacz (Piotr
Łuczka - 78’), Łukasz Bonar (Adrian Janeczek - 70’), Gracjan Gacmaga, Bartłomiej
Kulczycki (Łukasz Rogowski - 60’), Marcin
Mendak, Miłosz Culic, Miłosz Kostrzewa (Wojciech Czech - 89’), Radosław Mikulski (Krystian Uruski - 85’). Trener: Marcin Raczkowski.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Jakub
Strąk, Jakub Kupczak, Bartosz Kurzawa, Bartosz Wika (Łukasz Gajewski - 55’), Rafał Janicki,
Mariusz Bednarek, Maciej Osesiak, Oskar Starczan (Miłosz Jędrzejewski - 70’), Gracjan Słupianek. Trener: Marek Wojtasiak.
KS Stal Pleszew			 0 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
2 (0)
Bramki: 0:1 Adam Piwoński - 61’, 0:2 Patryk
Gendera - 82’.
KS Piast Kobylin		
0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (2)
Bramki: 0:1 Mateusz Ziemiański - 5’, 0:2 Tomasz
Kowalski - 7’, 0:3 Mikołaj Lewandowski - 52’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)
MKS Kania Gostyń		
1 (1)
Bramki: 0:1 Radosław Wachowski - 20’, 1:1
Filip Oleśków - 30’.
KKS Astra Krotoszyn		
2 (1)
KS Victoria Skarszew		
3 (2)
Bramki: 1:0 Łukasz Budziak - 2’, 1:1 Błażej

Ciesielski - 11’, 1:2 Mateusz Stefaniak - 16’ (z
karnego), 2:2 Łukasz Budziak - 55’ (z karnego),
2:3 Błażej Ciesielski - 70’.
KP Rawia Rawicz		
2 (1)
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (2)
Bramki: 0:1 Dawid Ponitka - 13’, 1:1 Jakub
Czternastek - 37’, 1:2 Arkadii Herasymov - 44’,
1:3 Maciej Stawiński - 50’ (z karnego), 2:3 Sebastian Zagórski - 87’.
PKS Racot			 1 (1)
LZS Krobianka Krobia		
4 (4)
Bramki: 1:0 Patryk Rożek - 15’, 1:1 Mateusz
Wachowiak - 18’, 1:2 Fryderyk Kokot - 31’ (z
karnego), 1:3 Maciej Szpurka - 39’, 1:4 Mateusz
Wachowiak - 42’.
ŚKS Warta Śrem		
0
LKS Piast Czekanów		
0
18
16
13
13
12
11
10

Najskuteczniejsi strzelcy

Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)
Hubert Sznabel (PKS Racot)

Program 18. kolejki

Sobota, 2 kwietnia 2022 roku
13:00
Ostrovia Ostrów – Piast Czekanów
15:00
Krobianka Krobia – Biały Orzeł
15:00
Orzeł Mroczeń – Astra Krotoszyn
16:00
Kania Gostyń – Piast Kobylin
16:00
Polonia Leszno – Rawia Rawicz
Niedziela, 3 kwietnia 2022 roku
11:00
Victoria Skarszew – Stal Pleszew
11:00
Warta Śrem – GKS Rychtal
15:00
Zefka Kobyla Góra – PKS Racot

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w niedzielę rano, 27 marca 2022 r., zmarła po długiej chorobie Urszula
Jurowicz. Wieloletnia działaczka sportowa MUKS Marcinków Kępno oraz Polonii Kępno. Nasza droga przyjaciółka, wyjątkowa kobieta, wielka postać kępińskiego sportu

W życiu towarzyszył jej sport

Urszula Jurowicz z domu Kremer urodziła się 30 sierpnia 1954 r.
w Hanulinie. Już w szkole średniej, w
Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie, do którego uczęszczała, zetknęła
się z wielką pasją swojego życia, czyli
sportem. Jako młoda dziewczyna zaczęła występy w zespole „Kolejarza”
Kępno, ówczesnej drużynie piłki
ręcznej występującej w lidze juniorek woj. poznańskiego. Trenując pod
fachowym okiem nauczyciela Jana
Sienkiewicza, była jednym z filarów zespołu. Po ukończeniu edukacji
w Kępnie wyjechała do Poznania,
gdzie w 1975 r. skończyła studium
pielęgniarskie, natomiast w 2002 r.
ukończyła studia pedagogiczne we
Wrocławiu. Mimo tych wielu trudnych wyzwań, Urszuli przez cały
czas nieprzerwanie towarzyszył w
życiu sport. Od samego początku,
czyli od powstania w 1999 r. „Marcinków” Kępno związana z klubem.
To właśnie tam, dzięki swojemu pedagogicznemu podejściu, autorytetowi i wielkiemu sercu, zaskarbiła
sobie uznanie i miłość swoich wychowanków, która to owocuje po dzisiaj.
Trudno inaczej określić sytuację, gdy
dorośli dziś ludzie, a w przeszłości

wychowankowie Uli na powitanie
całowali i tytułowali ją Mamą lub
Ciocią. Na taki szacunek, trzeba sobie zasłużyć. Jej najmłodszy syn,
Wojciech, był pierwszym rocznikiem

i zarazem naborem powstającej wówczas drużyny „Marcinków”. Również syn Jakub związał się na długie
lata ze sportem, ten cenny dar, który
kształtuje człowieka i pomaga potem w życiu, przekazała Mama swoim dzieciom. W latach 2008-2015

działaczka KKS „Polonia” Kępno
pełniła funkcję kierownika drużyny
juniora starszego. Przez cały czas
aktywnie zaangażowana była w
pracach biura KKS-u „Polonia”. Od
stycznia 2021 r., gdy formalnie zawiązał się obecny klub KKS „Polonia
1908 Marcinki” Kępno,
Ula piastowała stanowisko
przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej. Za swoją sumienną i rzetelną pracę na
rzecz sportu została uhonorowana odznaczeniami
związkowymi - Brązową
Honorową Odznaką kaliskiego OZPN-u, Srebrną
Honorową Odznaką Wielkopolskiego ZPN-u. Można powiedzieć, że była
w klubie jedyną kobietą
w tzw. męskim świecie,
mimo to potrafiła swoimi
decyzjami i stanowczością, a przede
wszystkim fachowością i znajomością tematu, na zebraniu Zarządu
przekonać do swoich, jak się później
okazywało, słusznych finalnie racji i
dyrektyw. Znała wielu ludzi sportu i
była doskonale znana w środowisku

piłkarskim. Pamiętam, jak podczas
meczów, czy to domowych, czy to
wyjazdowych sędziowie, zawodnicy,
trenerzy przeciwnych zespołów pozdrawiali Ulkę na powitanie. Mimo
poważnego stanu Jej zdrowia, mocno
wierzyliśmy, że wszystko będzie dobrze. Na zawsze zapamiętamy, jak zareagowała na wynik wygranego meczu „Polonii” z Ostrzeszowem, gdy
w Jej zmęczonych chorobą oczach
zakręciły się łzy. Niestety, choroba
nie dała za wygraną. Ula była dla nas
wspaniałą przyjaciółką i koleżanką.
Zawsze pierwsza, by pomagać innym, nie bała się podejmować wyzwań i trudnych decyzji, ogromnej
energii i pasji do pracy. Była osobą,
która obok odpowiednich uprawnień
posiadała sporo osobistego autorytetu
i siły oddziaływania w zorganizowanym zespole. Zapamiętamy Urszulę jako cudowną kobietę, kochającą
sport, życie i ludzi, tryskającą ciepłą
energią. Chcielibyśmy powiedzieć
,,do zobaczenia za tydzień, na kolejnym zebraniu, meczu”, ale wiemy, że
tego spotkania już nie będzie...
Dziękujemy, że mogliśmy doświadczać bycia w towarzystwie tak
wyjątkowej osoby. Każdy z nas wie,
jak bardzo będzie nam Jej brakować.
Droga Urszulo, spoczywaj w pokoju.
Cześć Twojej pamięci!
Oprac. Jarosław Pawlak

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
17. kolejka | wiosna 2022
GKS Rychtal – Orzeł Mroczeń ...................– 1:0
Piast Kobylin – Ostrovia Ostrów ...............– 0:3
Stal Pleszew – Polonia Leszno ..................– 0:2
Biały Orzeł – Kania Gostyń ......................– 1:1
Astra Krotoszyn – Victoria Skarszew ........– 2:3
PKS Racot – Krobianka Krobia .................– 1:4
Warta Śrem – Piast Czekanów .................– 0:0
Rawia Rawicz – Zefka Kobyla Góra ..........– 2:3
1. KS Victoria Skarszew
17 46 63:17
2. LZS Krobianka Krobia
17 41 44:21
3. KP Polonia 1912 Leszno
17 40 40:14
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 36 51:21
5. MKS Kania Gostyń
17 30 26:17
6. ŚKS Warta Śrem
17 28 28:23
7. KS Piast Kobylin
17 27 43:32
8. GKS Rychtal
17 23 30:36
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 19 22:26
10. LZS Orzeł Mroczeń
17 19 29:41
11. KKS Astra Krotoszyn
17 18 31:44
12. KP Rawia Rawicz
17 13 23:42
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 17 13 19:44
14. KS Stal Pleszew
17 13 17:49
15. PKS Racot
17 12 15:38
16. LKS Piast Czekanów
17 12 26:42
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
17. kolejka | wiosna 2022
GKS Grębanin – Szczyt Szczytniki ............– 3:1
Zawisza Łęka O. – Pelikan Grabów ..........– 5:0
LZS Doruchów – KS Opatówek .................– 3:2
Płomień Opatów – Raszkowianka ............– 3:1
KP Słupia – RKS Radliczyce ......................– 3:1
Masovia Kraszewice – Odolanovia ...........– 0:2
Zieloni Koźminek – Olimpia Brzeziny ......– 2:1
Ogniwo Łąkociny .................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 15 43 70:4
2. GKS Grębanin
16 33 51:27
3. GOS Zieloni Koźminek
16 33 38:18
4. LZS Pelikan Grabów
16 28 30:34
5. LKS Masovia Kraszewice
16 26 38:25
6. KP Słupia
16 25 34:32
7. LZS Płomień Opatów
16 25 29:25
8. KS Opatówek
16 21 24:28
9. LZS Doruchów
16 18 25:42
10. LKS Olimpia Brzeziny
16 18 24:40
11. LZS Ogniwo Łąkociny
15 17 33:41
12. LZS Szczyt Szczytniki
16 16 23:37
13. MLKS Odolanovia Odolanów 16 14 19:36
14. RKS Radliczyce
16 14 20:43
15. LKS Raszkowianka Raszków 16 11 21:47
Proton Klasa A Grupa 9
14. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Trębaczów – LKS Jankowy ............– 1:2
LKS Czarnylas – Orzeł Wysocko Wielkie ...– 3:0
Victoria Laski – Pelikan Nowy Karolew .....– 1:0
LZS Czajków – LKS Godziesze ..................– 3:6
Tarchalanka Tarchały – Lilia Mikstat ........– 5:2
Iskra Sieroszewice – Barycz Janków P. .....– 1:1
KS Rogaszyce – Sokół Bralin ....................– 1:4
1. Barycz Janków Przygodzki 14 33 47:22
2. LKS Jankowy 1968
14 28 31:21
3. LKS Sokół Bralin
14 28 34:15
4. LZS Lilia Mikstat
14 27 45:30
5. LZS Victoria Laski
14 26 30:22
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 14 22 29:27
7. LKS Godziesze 1966
14 22 35:34
8. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 14 17 26:32
9. KS Rogaszyce
14 16 17:30
10. LKS Czarnylas
14 16 25:28
11. LZS Pogoń Trębaczów
14 14 20:27
12. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 14 14 24:36
13. LZS Czajków
14 11 22:42
14. KS Pelikan Nowy Karolew 14 8 20:39
Proton Klasa B Grupa 11
12. kolejka | wiosna 2022
Wielkopolanin – Pelikan II Grabów ..........– 3:0
GKS Trzcinica – Dąb Dębnica ...................– 4:1
Zryw Kierzno – LZS Mikorzyn ..................– 1:0
Korona Chełmce – Wtórkowianka ............– 8:0
Bonikowia Boników – LZS Siedlików ........– 3:5
Ajax Rojów – Pogoń II Nowe S. ..........– 0:3 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 12 36 63:4
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 13 30 43:18
3. LKS Dąb Dębnica
13 28 52:28
4. LZS Bonikowia Boników
13 25 38:27
5. GKS Trzcinica
13 24 35:33
6. LZS Zryw Kierzno
13 23 28:28
7. LZS Pelikan II Grabów
13 19 27:27
8. LZS Siedlików
13 18 35:38
9. WKS Korona Chełmce
13 17 35:33
10. LZS Mikorzyn
13 15 26:34
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 13 7 15:61
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
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25 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka „Pastorówka” oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu

Dla rychtalskiej oświaty i kultury
Główna część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie nie zabrakło przemówień
dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” – Elżbiety Lubojańskiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
– Natalii Wabnic-Maryniak oraz wójta gminy Rychtal – Adama Staszczyka. Przemówienia prezentowały
działalność podejmowaną przez obie instytucje i plany związane z ich rozwojem w przyszłości. Wójt zaprezentował koszty związane z powstaniem obu inwestycji oraz źródła, z których zostały sfinansowane. Ponad
2,6 miliona złotych to środki zewnętrzne na prace budowlane, wyposażenie i 24-miesięczne funkcjonowanie żłobka (Gmina na ten cel przeznaczyła 136 tysięcy złotych z własnego budżetu), natomiast 410 tysięcy
złotych pozyskane zostało na Gminny Ośrodek Kultury (druga część pochodziła z budżetu Gminy). Środki
pochodziły zarówno z rządowych programów, takich jak RFIL, Maluch+, Program Infrastruktura Domów
Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Program „Kulisy Kultury” oraz WRPO, który dofinansował, poza budowlanką i
wyposażeniem, również funkcjonowanie żłobka. Włodarz zdradził ponadto, w jaki sposób powstał pomysł
na realizację niniejszych przedsięwzięć, dodając, że działania związane z powstawaniem inwestycji były
niemałym wyzwaniem, zwłaszcza w dobie pandemii. - Stare budynki mają swojego ducha, historię i przeszłość, dlatego warto je ratować. A tutaj były dwa cele. Pierwszy z nich to uratowanie pięknego obiektu,
który jest swojego rodzaju wizerunkiem gminy, a drugi cel to utworzenie żłobka. Żłobek ma pełne obłożenie, mamy 20 dzieci na 20 miejsc, więc to pokazuje, że inwestycja była ważna. Na przyszły rok także mamy
już komplet zapisanych dzieci – podkreślił wójt A. Staszczyk. - Bardzo cieszy mnie również, że udało się
zarówno reaktywować po 30 latach GOK w Rychtalu, jak i pozyskać środki na remont tego budynku, bez
którego działalność ośrodka jest niemożliwa. W tej chwili mamy salę ze świetnym systemem dźwiękowym
i oświetleniowym, która pozwoli na organizację wielu wydarzeń kulturalnych – dodał.
Zgromadzeni otrzymali pamiątkowe magnesy ceramiczne, wykonane własnoręcznie przez dyrektor
Ośrodka Kultury, przedstawiające symboliczną dla budynku żłobka bryłę oraz nazwę „Pastorówka”. Dodatkowo przybyłym podarowane zostały pocztówki, ufundowane przez proboszcza rychtalskiej parafii, ks. kan.
Mariusza Białobłockiego, upamiętniające dawny kościół ewangelicki, znajdujący się niegdyś w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego żłobka.
Po poświęceniu zmodernizowanych obiektów przez proboszcza zebrani goście zwiedzili je, nie szczędząc słów podziwu i gratulacji. Nie zabrakło także podziękowań dla osób, które przyczyniły się do ich
powstania, a także prezentów, złożonych na ręce dyrektorów obu instytucji.
Wydarzenie uświetnił występ szkolnego „Teatru pod Kasztanem” z przedstawieniem inspirowanym dramatem Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna” w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. W przedstawieniu wykorzystano nową infrastrukturę i wyposażenie.
Oprac. KR
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Region

gmina
17 marca 2022 r. odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski
Przyroda w Poezji pt. „Wiosna”

G£OS TRZCINICY
marzec 2022, nr 13 (1230)
Biblioteka w Trzcinicy została wyróżniona prestiżową nagrodą

Biblioteka laureatem konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy została nagrodzona w konkursie pn. „Biblioteka bezglutenowa”
organizowanym przez Polskie Stowa-

rzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej oraz Good Books we
współpracy z Justyną Tarkowską,
autorką książki „Co je Jan?” (praZwycięski plakat stworzyły
M. Wieczorek i W. Wrześniewska

cownia graficzna Mile Widziane).
Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat celiakii i diety
bezglutenowej poprzez bezpłatne
udostępnianie bibliotekom wydawnictw o tej tematyce. Dzięki udziałowi w konkursie biblioteka wzbogaci
się o komplet książek i poradników
na temat celiakii i diety bezglutenowej. - Zwycięski plakat, promujący dietę bezglutenową, opatrzony
autorskim wierszem, stworzyły nasze kreatywne praktykantki, Marta
Wieczorek i Wiktoria Wrześniewska.
Uczennice uczęszczają do technikum reklamy i odbywają w trzcinickiej książnicy miesięczne praktyki,
podczas których uczą się praktycznej nauki zawodu. Jak widać, czas
spędzony na praktykach owocuje
sukcesami – stwierdza Renata Gość,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
m

Uczniowie z Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach otrzymali nagrody za
udział w konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu
„Zapobiegajmy pożarom”

18 marca 2022 roku odbyło się
wręczenie nagród dla laureatów etapu gminnego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy
pożarom”. Na eliminacje gminne
zgłoszono łącznie 106 prac uczniów z
Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu
Szkół w Laskach w III kategoriach
wiekowych.
Spośród 21 prac dzieci w kategorii pierwszej – przedszkole – wyróżniono 6, w kategorii drugiej, czyli
klas I-IV, spośród 79 prac wyróżnionych zostało 6 oraz w kategorii trzeciej, czyli klas V-VIII, wyróżniono 4
osoby. Nagrody ufundowane zostały
przez Wójta Gminy Trzcinica. Wręczenia dokonali: Grzegorz Hadzik,
wójt gminy Trzcinica oraz Krzysztof
Waloszczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP.
Na szczeblu gminnym komisja
konkursowa w składzie: Krzysztof
Waloszczyk, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Zbigniew Grześniak, wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Dawid Gościniak,
pracownik Urzędu Gminy Trzcinica,
wyłoniła najlepsze prace w poszczególnych grupach wiekowych.
Oprac. Maciej Wardęga

W przedszkolach
już wiosna

Konkurs został zorganizowany
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy, a organizacją
zajęły się Aurelia Woźnica oraz Justyna Szydlik. Komisja w składzie:
Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor
Zespołu Szkół w Trzcinicy, Izabela
Wójciak – nauczyciel Publicznego
Przedszkola Samorządowego w Laskach oraz Katarzyna Kuboszek
– przedstawiciel Urzędu Gminy
odsłuchała nagrania recytujących

przedszkolaków z Trzcinicy i Lasek. Dzieci oceniane były w dwóch
kategoriach wiekowych: 3-4-latki i
5-6-latki.
Fundatorem nagród był wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Nagrody i dyplomy dzieci z PPS
Trzcinica odebrały przy ogłoszeniu
wyników, natomiast dla laureatów z
PPS w Laskach zostały przekazane
do rozdania w placówce oświatowej.
Oprac. m

WYNIKI KONKURSU:
3-4 latki:

1. Helena Bogacz (PPS w Laskach)
2. Iga Mega (PPS w Laskach), Milena Durlej (PPS w Trzcinicy)
3. Maja Banaś (PPS w Trzcinicy), Liliana Pacyńska (PPS w Laskach)
Wyróżnienia: Bianka Nowicka (PPS w Trzcinicy), Agata Durka (PPS w Laskach)

5-6 latki:

1. Zuzanna Żeleźniak (PPS w Laskach)
2. Gabriela Bukowska (PPS w Laskach), Sandra Herszel (PPS w Trzcinicy)
3. Mikołaj Duś, Zofia Kowalczyk (PPS w Trzcinicy)
Wyróżnienia: Martyna Pieles, Michał Maciejewski (PPS w Trzcinicy)

W Kuźnicy i Smardzach odbyły się spotkania integracyjne

Panie świętowały

Zwycięzcy konkursu...

20 marca 2022 r. spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet
zorganizowały panie z KGW Kuźnica Trzcińska oraz KGW Smardze.
Zgromadzonych powitały przewodniczące obu kół: Zofia Makiola oraz
Maria Olejniczak. W wydarzeniu

udział wzięli także: Grzegorz Hadzik, wójt gminy Trzcinica oraz Renata Ciemny, sekretarz gminy. Wójt
i sekretarz podziękowali za wspólna
integrację oraz przekazali życzenia
dla pań wraz z upominkami.
Oprac. m

...z organizatorami

Wójt rozdał
paniom upominki

WYNIKI KONKURSU:
Kategoria I – przedszkole

1. Gabriela Bukowska – Przedszkole Samorządowe w Laskach, 2. Marcin Dorsz – PS w Trzcinicy, 3. Kacper Wojciechowski – PS w Laskach
Wyróżnienie: Olivier Mega – PS w Laskach, Tobiasz Kowaliński – PS w Laskach, Kacper Biczysko – PS w Laskach

Kategoria II – klasy I– IV

1. Zofia Młynarczyk – Zespół Szkół w Trzcinicy, 2. Franciszek Lorenc – ZS w Laskach, 3. Małgorzata Pusta – ZS w Trzcinicy
Wyróżnienie: Artur Kędzierski – ZS w Trzcinicy, Martyna Wróbel – ZS w Trzcinicy , Radosław Grabowski – ZS w Laskach

Kategoria III – klasy V- VIII

1. Igor Zimoch – ZS w Trzcinicy, 2. Lena Przybylska – ZS w Laskach, 3. Amelia Rosielewska – ZS w Laskach
Wyróżnienie: Sebastian Wronka – ZS w Laskach
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REGION
GONIEC PERZOWSKI
marzec 2022, nr 12 (1009)

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2022, nr 13 (1337)

24 marca w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Kolorowy pierwszy dzień wiosny
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie witali wiosnę

Znają przepisy
pożarowe
Do konkursu zgłosiło się ogółem
15 uczestników w dwóch grupach
wiekowych. Z klas 1-4 zgłoszono 6
uczniów, a z klas 5-8 – 9 uczniów. Po
teście pisemnym uczestnicy uzyskali
następujące lokaty: W grupie młodszej: Antoni Zapolny – 23 punkty –
ZSP w Trębaczowie, Agata Henrych
– 18 punktów – ZSP w Trębaczowie,
Maciej Poręba – 18 punktów – ZSP
w Trębaczowie. W grupie starszej:
Magdalena Znaj – 27 punktów –
ZSP w Trębaczowie, Konrad Pietrus
– 24 punkty – ZSP w Trębaczowie,
Adrianna Skiba – 24 punkty – ZSP
w Perzowie.
Kolejnym etapem konkursu były
odpowiedzi ustne na losowo wybrane pytania. Po tej części uzyskano
następujące wyniki: w grupie młodszej: pierwsze miejsce zajął - Maciej
Poręba, a drugie Antoni Zapolny. W
grupie starszej pierwsza była Adrianna Skiba, druga – Magdalena Znaj.
Wymienieni uczestnicy będą re-

prezentować gminę Perzów na szczeblu powiatowym, który powinien się
odbyć do końca kwietnia br.
Za udział oraz zajęcie czołowych
miejsc uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe, upominki oraz słodycze i
dyplomy.
Organizatorzy wszystkim gratulują i dziękują za poświęcony czas
na przygotowanie się z bardzo rozległej tematyki pożarniczej. Specjalne
podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym dzieci do
turnieju: Gabrieli Snopek z ZSP w
Trębaczowie, Annie Młynarz z ZSP
w Perzowie oraz dyrektorowi ZSP w
Trębaczowie Arturowi Tokarzowi
za gościnność.
Z ramienia ZOG ZOSP RP w
Perzowie w komisji konkursowej
zasiedli: prezes ZOG ZOSP RP w
Perzowie dh Sławomir Zając oraz
komendant gminny ZOSP w Perzowie dh Marek Ostrowski.
Oprac. m

21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Trębaczowie
powitali wiosnę – najbardziej optymistyczną i najpiękniejszą porę roku

Dzień Wiosny
w kolorowych skarpetkach
W kolorowych strojach, z uśmiechem na twarzy i w radosnym nastroju każda klasa przygotowała marzannę wykonaną z owoców, warzyw i
słodkości oraz transparent z hasłem
na powitanie wiosny. Swoje prace
zaprezentowali na apelu, podczas
którego wybrano także Miss i Mistera Wiosny. Następnie wyruszyli na
spacer, śpiewając i grając na różnych
instrumentach. Później na boisku została spalona tradycyjna, ekologiczna
marzanna, z nadzieją, że wiosna na
pewno zagości na dobre.

21 marca to również Światowy
Dzień Zespołu Downa. Uczniowie wzięli udział w skarpetkowym
wyzwaniu, zakładając dwie różne
skarpetki, aby wspomóc kampanię
edukacyjną oraz pomóc pozbyć się
barier i uprzedzeń obecnych w dzisiejszym świecie. - Wiemy, że niektórych spraw w życiu osoby dotkniętej
Zespołem Downa nie da się zmienić.
Są jednak też takie, które całkowicie
zależą od naszej dobrej woli – podkreślają organizatorzy.
Oprac. m

Pierwszy dzień wiosny, przypadający 21 marca, jest dniem szczególnym. To symboliczne zakończenie
zimy i powitanie wiosny. Tego dnia,
od zarania dziejów, ludzie urządzali
święta ku czci nadchodzącej wiosny,
która symbolizowała życie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
przemaszerowali tego dnia ulicami
Bralina, by uroczyście powitać wiosnę. Pogoda była znakomita – było

W pożegnaniu zimy nie
mogło zabraknąć marzanny

słonecznie i ciepło, a oznaki wiosny spotkać można było na każdym
kroku. Kolorowy i głośny pochód z
marzanną na czele zawędrował na
plac za Świetlicą Środowiskowo-Profilaktyczną „Tęcza” w Bralinie, aby
tam zaprezentować swoje przebrania
i pożegnać zimę. Rada Rodziców
przygotowała słodkie upominki dla
wszystkich uczniów, a dla zwycięzców konkursu na najciekawsze klasowe przebranie przewidziano pizzę
lub tort.
Oprac. KR

Radosny, kolorowy pochód
przeszedł ulicami Bralina

Dzień Kolorowej Skarpetki w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Jesteśmy różni, a jednak tacy sami

21 marca to Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa – Dzień
Kolorowej Skarpetki. Sama data –
kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest też
przypadkowa, bowiem w 21 parze
chromosomów osoby zdrowe mają 2
chromosomy, podczas gdy osoby z
Zespołem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21.
W tym roku przedszkolaki i
uczniowie z Zespołu Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej włączyli się w obchody Dnia Kolorowej
Skarpetki poprzez założenie dwóch
niepasujących do siebie skarpetek,
symbolizujących
niedopasowane chromosomy. Cała społeczność
szkolna wzięła również udział w zajęciach, w których dowiedziała się,
czym jest Zespół Downa. Ponadto
prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwracali na to, że każdy z nas jest
inny, że różnimy się od siebie pod
wieloma względami, a ta inność i różnorodność jest naturalną rzeczą. Oso-

by z Zespołem Downa żyją wśród nas
– tak, jak my, bawią się, śmieją i spełniają swoje marzenia – bez względu

jak ozdobienie skarpetki czy projektowanie dwóch różnych skarpet. W
ten sposób uczniowie pokazali, że
Dwie różne skarpetki symbolizują
niedopasowane chromosomy

na różnicę w liczbie chromosomów.
Na zajęciach uczniowie wykonywali również zadania plastyczne, takie

integrują się z osobami z Zespołem
Downa i ich rodzinami.
Alicja Hetmańczyk

Realizacja Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w gminie
Bralin

Zapewniają dzieciom posiłki

Świętowali
Dzień Wiosny
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zajmuje się realizacją Wieloletniego Rządowego
Programu „Posiłek w szkole i w
domu”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku,
świadczenia rzeczowego w posta-
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ci produktów żywnościowych lub
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w
szczególności: dzieciom do czasu
podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia

szkoły ponadpodstawowej, osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.
Oprac. KR

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Polnej w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji
gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 2053/1 o powierzchni 0,4286 ha,
klasoużytek: grunty orne RVI o powierzchni 0,1838ha oraz łąki trwałe ŁIV o powierzchni 0,2448 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00003381/7 przeznaczona do sprzedaży.

US£UGI
Wykonuję usługi remontowe i wykończenia
wnętrz: układanie płytek i paneli, malowanie,
łazienki, biały montaż, zabudowy z płyt K-G,
montaż drzwi, gładzie. Tel. 574 663 825.
(TK 13/02/22)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej.

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) – adres do korespondencji: ul. Ratuszowa
1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

Kępno, 24 marca 2022 r.

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, dwupokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój. 4. piętro.
Os. 700-lecia. Tel. 517 026 640.
(TK 14/03/22)

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Wynająć z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt o powierzchni
0,0015 ha, stanowiący część nieruchomości położonej w Kępnie, przy ul. Wiatrakowej (Os. 700-lecia), oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Miasto Kępno jako działka ewidencyjna nr
1654/36 o powierzchni 0,0488 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00056340/4
na rzecz dotychczasowego najemcy, w celu korzystania z blaszanego garażu.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul.
Kościuszki 9, w okresie od 31 marca do 21 kwietnia 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Firma ogólnobudowlana
zatrudni na umowę o pracę:
murarzy oraz pracowników
ogólnobudowlanych.
Wysokie stawki
godzinowe. Praca na
terenie Kępna. Możliwość
przyuczenia. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Zapewniamy dojazd
z Kobylej Góry.

Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam ogródek działkowy 480 m2 z
murowanym domkiem - ROD, ul. Wieluńska.
Tel. 507 671 720.
(TK 17/03/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w
okresie od 31 marca do 21 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Wynajmę garaż na ul. Obrońców Pokoju w
Kępnie. Tel. 697 451 475.
(TK 15/03/22)

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

Poszukuję osoby do pracy w ogrodzie Rychtal. Tel. 513 099 102. (TK 16/03/22)
Poszukuję osoby do sprzątania - Rychtal.
Tel. 513 099 102.
(TK 16/03/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Sprzedam ostatnie trzy działki
na nowo powstałym Osiedlu Leśnik
w Nowej Wsi Książęcej,
pod lasem.
Działki 532/15, 532/20, 532/21.
Obręb ewidencyjny 300802_2.007.
Media, woda, energia elektryczna.
Tel. 601 913 137.

ORTODONCJA

lek. dent. Katarzyna Chybalska
specjalista ortodonta
lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome
Leczenie dorosłych i dzieci

ul. Leśna 45, 63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Poniedziałek, środa, piątek: 15.00-20.00.

Tel. 693 832 058
Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.
Tygodnik Kępiński 31 marca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Monica Sweeney - „Zen jak cholera”
Hej, Złotko! Jeżeli cicha medytacja i kojące mantry to nie twoja bajka – ten dziennik jest
dla ciebie. Z jego pomocą uda ci się zgromadzić pieprzone dobro, które jest wokół ciebie, i
kopnąć w tyłek całą resztę. Toruj swoją drogę tym dziennikiem pełnym pozytywnych afirmacji
i wyzwalających zadań, które przybliżą cię do cholernego szczęścia, o którym wszyscy tyle
trąbią. Żeby było jasne: nie będziesz jeździć na jednorożcu. Nie będziesz też w podskokach
biegać z koszykiem kwiatów i balonikami na sznurku. Osiągniesz znacznie więcej – zaczniesz
lśnić własnym wyjątkowym blaskiem i wzniesiesz toast za swoją zajebistość!
Wstań, błyszcz i rozwal system!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Beata Majewska - „Kim dla ciebie jestem?”
Klasyczna sytuacja – dwójka młodych ludzi i… wpadka. Susan zwykle zachowuje się ulegle
wobec Calvina, zdecydowanie przemocowego gościa, tym razem jednak przymuszona przez
chłopaka do pozbycia się ciąży, staje okoniem. Trochę dlatego, że tak wyszło. Ale nie tylko
dlatego. Mimo że nie ma gdzie mieszkać, nie ma pracy, na dodatek wie, że musi uciekać przed
ojcem swojego dziecka, bo spotkanie mogłoby skończyć się tragicznie… Patrick, spadkobierca
rodzinnej fortuny, ma ułożyć sobie przyszłość z Hope. Dokładnie wiadomo, jak dalej
potoczy się jego życie z akceptowaną przez rodziców narzeczoną, pochodzącą oczywiście z
odpowiednich sfer i legitymującą się stosownymi manierami oraz wykształceniem. Los jednak
zdecydował o przetasowaniu talii kart – i tak oto na drodze Patricka pojawia
się Susan, a jego dokładnie zaplanowane życie diabli biorą…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Tirzah Price - „Duma i podejrzenie”
Jest prawdą powszechnie znaną, że jeśli pan Bingley zostaje oskarżony o morderstwo, Lizzie
Bennet i pan Darcy nie spoczną, póki nie znajdą prawdziwego winnego tej zbrodni. Czy
wyniknie z tego coś więcej niż sojusz dwójki ambitnych rywali? Energiczna i inteligentna
Lizzie Bennet, córka właściciela kancelarii Longbourn i Synowie, dowiaduje się o
skandalicznym morderstwie w wyższych sferach. Postanawia nie przegapić okazji i udowodnić,
że w świecie zdominowanym przez napuszonych mężczyzn, kobieta także może coś znaczyć.
Decyduje więc, że rozwiąże tę sprawę i przywróci sprawiedliwość. Tyle że oskarżony o
zbrodnię – pan Bingley – ma już prawnika: Fitzwilliama Darcy’ego, wyniosłego młodego
spadkobiercę prestiżowej kancelarii Pemberley i Wspólnicy. Lizzie jest zdeterminowana
rozwiązać sprawę morderstwa, zanim zrobi to Darcy. (A fakt, że Darcy jest upartym snobem,
nie ma z tym oczywiście NIC wspólnego). Jednak niebezpieczny morderca wciąż
jest na wolności, więc gdy sprawa się komplikuje, Lizzie i Darcy będą musieli
zacząć współpracować, by nie stać się kolejnymi ofiarami.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 13
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 kwietnia 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Tirzah Price - „Duma i podejrzenie”,
2. Beata Majewska - „Kim dla ciebie jestem?”,
3. Monica Sweeney - „Zen jak cholera”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 nagrody otrzymuj¹:
Waleria Wabnic (Trzcinica),
Sławomir Bąk (Tabor Wielki),
Marian Pacyna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się dla Ciebie źle skończyć. Bądź uczciwy i skromny, a szczęście Cię
nie opuści. Karta przestrzega przed wydatkami na
rzeczy luksusowe, ale niepotrzebne.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka Cię trudna rozmowa. Staniesz naprzeciw
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś oceni
Twoje postępowanie i wcale Ci się to nie spodoba.
We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz
w tym tygodniu, zachowaj spokój.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie zostawiaj trudnych spraw ich własnemu biegowi, bo przegrasz. Niepotrzebnie wątpisz we
własne siły, przeceniasz swoich przeciwników i
zbytnio koncentrujesz się na swoich słabościach.
Weź się w garść, bo wszystko zależy od Ciebie.

Rak 23 VI – 22 VII

1. Apteka „Na Kopie” - 31.03.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2. Apteka „Nowa” - 1.04.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3. Apteka „PRIMA” - 2.04.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
4. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 3.04.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5. Apteka „Św. Maksymiliana” - 4.04.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6. Apteka „Burchacińscy” - 5.04.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 6.04.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Przed Tobą udany i spokojny tydzień. Karta zapowiada radosne, szczęśliwe wydarzenie. W miłości
czekają Cię szczęśliwe dni. Spędź więcej czasu z
ukochaną osobą, zadbaj o wspólne rozrywki. Samotni mają szansę na emocjonującą randkę.

Lew 23 VII – 22 VIII
W miłości nadchodzą dobre dni. W Twoim związku zapanuje zgoda i miłość. Poświęć więcej czasu
ukochanej osobie, a nawet zorganizuj romantyczny wyjazd. Jeśli jesteś samotny, to będziesz miał
większe powodzenie u płci przeciwnej.

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

W razie problemów lub konfliktów nie chowaj się
za cudzymi plecami i odważnie przyznawaj się
do swoich czynów i poglądów. Twoje opinie lub
spostrzeżenia mogą pomóc rozwiązać trudną
sytuację.

Mimo wielu zajęć i obowiązków uda Ci się znaleźć czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz
zaproszenie na imprezę. Będziesz w dobrej formie
i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym
karta wróży wiele romantycznych chwil.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę. Czeka Cię szczęśliwe wydarzenie w rodzinie lub miłości. Będziesz
w dobrym nastroju, chętnie pomożesz innym lub
zwrócisz większą uwagę na potrzeby bliskich.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu szczęście Ci sprzyja. Bądź dobrej
myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz liczyć
na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od
kogo zależy powodzenie Twoich spraw. W miłości
i związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile.

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka Cię udany tydzień. Trudne sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za sobą. W miłości odkryjesz, czego pragniesz i co możesz dać innej
osobie. Porzucisz strach i obawy, odsłonisz swoje
prawdziwe uczucia.

Ryby 19 II – 20 III
Ktoś sprawiedliwy i rozważny zgodzi się pomóc
Ci w ważnej sprawie. Nie odrzucaj dobrych rad,
tylko spokojnie je przemyśl. Karta dobrze wróży
osobom, które mają do załatwienia ważna sprawę
w urzędzie.

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wykaz wywieszono w
siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska i na tablicach ogłoszeń
w sołectwach oraz opublikowano na stronie internetowej: http://
www.lekaopatowska.bip.net.pl. Okres wywieszenia - 21 dni od
31 marca 2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112
(tel. 62 / 78 14 532).
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Skorpion 24 X – 21 XI

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X
Okoliczności Ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z
entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i
rozrywkę będziesz miał trochę mniej czasu, ale
nie warto się z tego powodu przejmować, bo inne
korzyści okażą się duże.

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(P
W GODZ. 9.0
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

MASAŻ I
REHABILITACJA
DOMOWA TANIO.
TEL. 723 882 777

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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